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NAGYOBB LESZ A VERSENY A KÖZÉPISKOLAI HELYEKÉRT A JÖVŐ TANÉVBEN

A szakoktatásnak kedvezhet 
az osztálylétszám-csökkentés

Nem eredményez jelentős változást a beiskolázási tervekben, hogy az okta-
tási minisztérium csökkentette a következő tanévben induló középiskolai 
osztályokban a maximális diáklétszámot. Bár Sorin Cîmpeanu tárcavezető 
szerint a módosítás országszerte akár ezer új középiskolai osztály létreho-
zását is eredményezheti, a lapunk által megszólaltatott bihari és háromszéki 
tanfelügyelők közölték, megyénként legfennebb két-három pluszosztályt 
jelent a diáklétszám-csökkentés. Ugyanakkor nő a verseny egy-egy elméleti 
osztályos helyért – hiszen 28 helyett legtöbb 26 helyre pályázhatnak egy-egy 
népszerű szakon –, és több „lemaradó” fordulhat a szakoktatás felé.  4.»

Szellősebb padsorok. A tanfelügyelőségeknek február elsejéig kell elküldeniük az új szabályozás alapján módosított beiskolázási tervet

Káosz a vásárhelyi
szemét körül
Ma rendkívüli tanácsülést hívnak 
össze, és új szolgáltatónak ítélik 
oda a város szemétszállítását, 
amennyiben a Sylevy vállalat nem 
tisztázza a hulladékszállítás miatt 
kialakult problémákat – jelentette 
ki Soós Zoltán, Marosvásárhely 
polgármestere. A városvezető sze-
rint a szolgáltató nagy mértékben 
túlárazta a szállítást.  3.»

Kevés a vakcina,
hátráltatott beoltás
Az Európai Unió valamennyi 
országában hátráltatja a koro-
navírus elleni oltási folyamatot, 
hogy a gyártók miatt kevés a 
rendelkezésre álló vakcina. 
Romániában jelenleg nagyobb a 
kereslet, mint amennyi vakcina 
a rendelkezésre áll, és februárra 
lenullázódhat a készlet. 5.»

Orosz tüntetések
Putyin ellen 
Számos orosz városban több 
mint háromezer tüntetőt vettek 
őrizetbe az Alekszej Navalnij el-
lenzéki politikus támogatására 
szombaton megszervezett tünte-
téseken, amelyeknek várhatóan 
lesz még folytatása. A demonst-
ráció kapcsán diplomáciai 
pengeváltás alakult ki Moszkva 
és Washington között. 6.»

Akik a kortárs
kultúrát gazdagítják
Közzétette a magyar kultúra napján 
az RMDSZ az Erdélyi Magyar Kor-
társ Kultúráért Díjban részesülők 
névsorát: idén László Noémi iroda-
lom, Zoltán Béla képzőművészet és 
Felméri Cecília színház-, fi lmművé-
szet kategóriában kapja az elisme-
rést. Az átadó gálát a járvány miatt 
elhalasztották. „Az RMDSZ 2021-
ben is köszönetet mond a magyar 
kultúra napján azok munkájáért, 
akik az erdélyi magyar kultúrát 
gazdagítják” – írta Kelemen Hunor 
szövetségi elnök.  9.»

 » A nagyobb 
megyékben 
jelenthet több 
osztálynyi különb-
séget a diáklét-
szám-csökkentés, 
az pedig állás-
többletet generál, 
amit a miniszté-
riumnak fi nanszí-
roznia kell.
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Befutottak a cipők 
a Szivárvány Házba  2.»

Nagy a „víruslábnyom” 
a természetvédelemben  7.»

Kijutottak a magyar pólós 
lányok az olimpiára  11.»
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